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NOTA SOBRE O ATO EM DEFESA DAS UEBAS 

Aconteceu na manhã de hoje (22 de agosto) uma mobilização do movimento discente e 
docente para receber o governador do Estado da Bahia, Rui Costa. Além do DCE da 
UESB estiveram presentes outros movimentos e sindicatos levando suas reivindicações.  
A intervenção aconteceu na inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde 
esteve presente, além do governador, sua equipe de governo. Inicialmente, quando o 
movimento chegou, já tivemoso carro de som barrado. Além disso, tentamos entrar em um 
espaço reservado para receber o governador, o que acabou gerando um tumulto quando 
sua equipe de segurança começou a empurrar e lançar spray de pimenta em nós, 
estudantes, professores e demais manifestantes. 

 
Um ato que era para ter sido pacífico terminou com a truculência da Polícia Militar e da 
equipe de segurança do governador, onde diversas pessoas foram agredidas, entre 
estudantes e professores, em especial o Professor Reginaldo de Souza Silva, que foi 
injustamente atacado, passando mal e tendo que ser atendido por médicos de plantão. 
Nós, do Diretório Central de Estudantes – Gestão Todo Mundo no DCE, repudiamos toda 
forma de violência com a sociedade que se mobilizava de forma pacífica. Exigimos que o 
então governador tome as devidas providências e responsabilize aqueles que agrediram 
os/as manifestantes. 

 
Ressaltamos ainda que enquanto entidade representativa dos/das estudantes, entregamos 
uma carta ao governador solicitando ao mesmo que seja agendada uma reunião com as 
três categorias para falar, em especial, do Plano Estadual de Assistência Estudantil, falta 
de professores e falta de pagamentos aos funcionários terceirizados, informando que a 
reunião deveria ser com a presença do governador e seus secretários de finanças e 
educação. Além disso, somamos forças aos estudantes secundaristas que há mais de 15 
dias estão ocupando o Colégio Adélia Teixeira e cobramos que o governador atenda as 
suas pautas. 

 
O DCE da UESB permanece em luta, reivindicando os direitos das/dos estudantes e na 
defesa de uma Universidade pública, gratuita, laica e socialmente referendada! 

Atenciosamente, 

Diretório Central de Estudantes da UESB - Campus de Vitória da Conquista. Gestão Todo 
Mundo no DCE. 
 


